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বন্ড দুর্নীতি 

২২৮ প্রতিষ্ঠানর্নর মাতলকনক িলব 

ফারজার্না লাবর্নী    
ঢাকা কাস্টমস বন্ড কতমশর্নানরট থেনক বন্ড দুর্নীতিনি জতিি োকার অতিন ানে ২২৮ প্রতিষ্ঠানর্নর ৩১৬ মাতলকনক িলব কনর তিঠি 

পাঠানর্নার তসদ্ধান্ত থর্নওয়া হনয়নে। েিকাল থেনক তিঠি োিা শুরু হনয়নে। আোমী বৃহস্পতিবানরর মনে প যায়ক্রনম এসব তিঠি োিা 

হনব। তিঠি প্রাতির ১৫ কা যতিবনসর মনে অতিযুক্ত ব্যতক্তনক বন্ড কতমশর্নানরনট হাতজর হনি হনব। এ সময় িিন্ত কম যকি যারা 

অতিযুক্তনির কানে অতিন াে তুনল ধনর এর জবাব িাইনবর্ন। 

বন্ড কতমশর্নানরট বলনে থ  ২২৮ প্রতিষ্ঠার্ন তিতিি কনর অতর্নয়নমর িথ্য তমনলনে এর মনে ১০৯টি প্রতিষ্ঠার্ন মূলি কােনজ-কলনমই 

আনে। এ প্রতিষ্ঠার্নগুনলার মনে অনর্নকগুনলাই অতিত্বহীর্ন। আবার অনর্নকগুনলা অকা যকর প্রতিষ্ঠার্ন, অে যাৎ একসময় উৎপািনর্ন 

োকনলও তির্ন বের ধনর উৎপািনর্ন থর্নই। ২২৮টি প্রতিষ্ঠানর্নর মনে সরাসতর রিাতর্নকারক প্রতিষ্ঠার্ন ১৩০টি, প্রচ্ছন্ন রিাতর্নকারক 

প্রতিষ্ঠার্ন ৮২টি, সুপারিাইজড বন্ড সুতবধা থর্নওয়া প্রতিষ্ঠার্ন ১৫টি। 

ঢাকা কাস্টমস বন্ড কতমশর্নানরট থেনক জািীয় রাজস্ব থবানড যর (এর্নতবআর) থিয়ারম্যার্ন থমা. থমাশাররফ থহানসনর্নর কানে পাঠানর্না এক 

প্রতিনবির্ন থেনক এসব িথ্য জার্না  ায়।   

িনব অতিন াে আনে, অিীনি অতি ানর্ন বন্ড দুর্নীতিবাজ প্রতিষ্ঠার্ন তিতিি কনর এর্নতবআনরর থিওয়া ঠিকার্নায় িলনবর তিঠি পাঠানর্না 

হনলও অকা যকর ও অতিত্বহীর্ন কারখার্নার একজর্ন মাতলকনকও পাওয়া  ায়তর্ন। এ থেনে অতিযুক্ত প্রতিষ্ঠার্ননক শাতি তহনসনব বন্ড 

সুতবধাপ্রাি প্রতিষ্ঠানর্নর িাতলকা থেনক বাি থিওয়া হনয়নে, সামতয়কিানব তবর্ন (ব্যবসা তিতিিকরণ র্নম্বর) লক করা ও ব্যবসার 

লাইনসন্স বাতিল করা হনয়নে। প্রকৃি মাতলনকর সন্ধার্ন র্না পাওয়ায় পাওর্না রাজস্ব আিানয় খুব থবতশ অগ্রেতি হয়তর্ন। েি কনয়ক 

বেনর এমর্ন অন্তি এক হাজার ৫০০ প্রতিষ্ঠানর্নর সন্ধার্ন তমনলনে,  ারা মূলি ভুয়া ঠিকার্না ব্যবহার কনর বন্ড সুতবধার অপব্যবহার 

কনরনে। 

েি জানুয়াতর থেনক মাি য প যন্ত এ তির্ন মানস ঢাকা কাস্টমস বন্ড কতমশর্নানরনটর কম যকি যা-কম যিারীনির তর্ননয় েঠিি ১৫টি টাস্কনফাস য 

কতমটি র্নতুর্ন কনর অতি ার্ন িালায়। এ সমনয় ২২৮ প্রতিষ্ঠানর্নর সন্ধার্ন তমনলনে,  ারা বন্ড সুতবধা তর্ননয় অতর্নয়ম ও দুর্নীতি কনরনে। 

ঢাকা কাস্টমস বন্ড কতমশর্নানরট থেনক বন্ড সুতবধাপ্রাি প্রতিষ্ঠানর্নর িাতলকা তর্ননয় টাস্কনফাস য কতমটি টঙ্গী, আশুতলয়া, োজীপুর, 

সািার, র্নারায়ণেঞ্জ, তমরপুর, উত্তরা, র্নয়াবাজার, বংশাল, বকতশবাজার, হানিম টাওয়ার, থধালাইখালসহ তবতিন্ন এলাকায় অতি ার্ন 

িালায়। অতি ানর্নর একটি টাস্কনফাস য কতমটিনক থর্নতৃত্বিার্নকারী ঢাকা কাস্টমস বন্ড কতমশর্নানরনটর উপকতমশর্নার থরজিী আহনমি 

কানলর কণ্ঠনক বনলর্ন, ‘তির্ন মানস ২২৮টি অতিত্বহীর্ন ও অকা যকর প্রতিষ্ঠার্ন তিতিি করা হনয়নে। এসব প্রতিষ্ঠানর্নর মাতলকনির িলব 

করা হনচ্ছ।’ 

র্নাম প্রকাশ র্না করার শনি য এর্নতবআনরর এক ঊর্ধ্যির্ন কম যকি যা কানলর কণ্ঠনক বনলর্ন, ‘এর আনে তবতিন্ন সমনয় অতিত্বহীর্ন প্রতিষ্ঠার্ন 

তিতিি করা হনলও এনির মাতলকনির থখাোঁজ থমনলতর্ন। এ থেনে থফৌজিাতর আইনর্নর আওিায় এসব ব্যতক্ত বা প্রতিষ্ঠার্ননক আর্না থেনল 

অন্তি থজল-জতরমার্নার ব্যবস্থা হনিা। আইর্ন-শৃঙ্খলা রোকরী বাতহর্নী এসব অসাধু মাতলকনক ঠিকই খু োঁনজ থবর করনি সেম 

হনিা।’     

প্রসঙ্গি, শিিাে রিাতর্নমুখী প্রতিষ্ঠানর্ন ব্যবহৃি কাোঁিামাল তবর্না শুনে আমিাতর্নর সুতবধা তিনয়নে সরকার। শি য আনে থ  আমিাতর্ন করা 

কাোঁিামানলর সবটুকুই কারখার্নায় ব্যবহার করনি হনব। তমথ্যা িনথ্য আমিাতর্ন করা  ানব র্না।  র্নতুর্ন কনর তিতিি ২২৮ প্রতিষ্ঠার্ন এসব 

শি য িঙ্গ কনরনে। ঢাকা কাস্টমস কতমশর্নানরট থেনক তিতিি ওই ২২৮ প্রতিষ্ঠানর্নর তবষনয় সংতিষ্ট খানির ব্যবসায়ী সংেঠর্ননক অবতহি 

করারও তসদ্ধান্ত হনয়নে। এসব কারখার্না ঠিক কি টাকার পণ্য তমথ্যা িথ্য তিনয় এনর্ননে িারও িিন্ত ঢাকা কাস্টমস বন্ড কতমশর্নানরট 

করনে বনল জার্না থেনে। 

 


